
VŠĮ TRAKŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO CENTRAS

Norite nors laikinai atitrūkti nuo kasdienybės, pabūti išskirtinį 
dėmesį asmeniui teikiančioje bendruomenėje, pasisemti papildomų 
žinių ir pasirinkti patikusią profesiją  – apsilankykite moderniame, 
bitininkystės tradicijas puoselėjančiame centre.

Centre žmonės skatinami atrasti ką gali dirbti ir išnaudoti savo 
sugebėjimus pasirinktoje profesijoje, vadovaujantis F. D. Ruzvelto 
posakiu „Dirbk ką gali, su tuo ką turi, ten kur esi“.

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę, sutrikusio in-
telekto ir psichikos negalią (darbingumo lygis 0-45 proc.).

VŠĮ UTENOS REGIONINIS PROFESINIO 
MOKYMO CENTRAS 

Utenos regioninis profesinio mokymo centras – tai pripažinta 
Lietuvoje profesinio mokymo įstaiga, teikianti mokymo paslaugas 
pagal licencijuotas pirminio ir tęstinio, formaliojo ir neformaliojo 
profesinio mokymo programas. 

Paslaugos teikiamos asmenims turintiems fizinę, jutimo, psichi-
kos ar intelekto negalią (darbingumo lygis 0–45 proc.).

VŠĮ VALAKUPIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

Sukaupęs didžiausią profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 
patirtį Lietuvoje, centras siūlo neįgaliesiems pritaikytas mokymo ir 
apgyvendinimo sąlygas, profesinės reabilitacijos ir mokymo speci-
alistų komandą bei paslaugas pagal individualius asmens poreikius. 
Aukštą profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę patvirtina centrui 
suteikti kokybės sertifikatai. Įstaigoje teikiamos paslaugos atitinka 
ISO ir EQUASS Excellence standartus. 

Paslaugos teikiamos asmenims turintiems fizinę ir jutimo  
(0–45 proc.), psichikos ir sutrikusio intelekto (30–45 proc.) negalią.  

VŠĮ VILNIAUS ŽIRMŪNŲ DARBO RINKOS MOKYMO 
CENTRAS

Profesinės reabilitacijos skyrius įkurtas 2008 m. Reabilitacija vyk-
doma Vilniuje ir Druskininkuose fizinę, jutimo ir psichikos negalias 
turintiems asmenims. Nuo 2014 m. profesinės reabilitacijos skyrius 
Vilniuje sertifikuotas pagal EQUASS Assurance kokybės reikalavimus.

Šiuolaikiška mokymo materialinė bazė, didelė patirtis, darni 
kvalifikuotų specialistų komanda lemia žinomų įmonių pasitikėjimą 
ir ilgalaikį bendradarbiavimą.

VŠĮ „VILTIES ŽIEDAS“

Įstaiga nuo 2006 m. teikianti kokybiškas, į asmenį orientuotas 
profesinės reabilitacijos paslaugas. Centre veikia Verslo praktinio 
mokymo firma, kurioje imituojama tikrų bendrovių veikla. Ji yra 
tarptautinės EUROPEN asociacijos narė ir veikia pasauliniame verslo 
praktinio mokymo firmų tinkle, kurį sudaro daugiau kaip 7500 įmo-
nių, 42 šalyse.

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę, jutimo, psi-
chikos ir sutrikusio intelekto negalią (darbingumo lygis 0–45 proc.).

PROFESINĖ REABILITACIJA – asmens darbingumo, profesi-
nės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas 
arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir 
kitomis poveikio priemonėmis.

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS:
•  Profesinių gebėjimų įvertinimas (iki 5 d. d.) – asmens psichoso-

cialinių profesinių savybių, fizinių savybių, reikalingų darbui bei 
galimybių dirbti įvertinimas.

•  Profesinis orientavimas ir konsultavimas (iki 5 d. d.) – asmens mo-
tyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsul-
tavimas profesinės karjeros planavimo klausimais ir kita pagalba 
renkantis ar keičiant profesiją.

•  Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas (priklauso 
nuo mokymo programos trukmės) – prarastų savybių, reikalingų 
darbui, atkūrimas bei esamų, bet nepakankamų, savybių lavini-
mas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo bei 
kitomis poveikio priemonėmis, profesinis mokymas pagal darbo 
rinkos formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.

•  Pagalba įsidarbinant (iki 5 d. d.) – darbo vietos paieška, tarpi-
ninkavimo paslaugos įdarbinant asmenį, darbo paieškos įgūdžių 
formavimas bei darbdavių konsultavimas.

•  Palaikymas darbo vietoje (iki 48 val. per 6 mėn.) – pagalbos įsi-
darbinusiam asmeniui teikimas, tarpininkavimas tarp asmens ir 
darbdavio, jų konsultavimas bei kita pagalba, siekiant kuo efekty-
vesnės ir ilgalaikės integracijos į darbo rinką.

Vilniaus g. 15B, Trakai, tel. (8-528) 56 250, mob. +370 655 50 316
el. paštas: trakucentras@gmail.com,  

www.trakucentras.lt

Aukštaičių g. 7B, Utena, tel. (8-389) 20 617, tel. (8-389) 52 839
el. paštas: info@utenosrpmc.lt,  

www.utenosrpmc.lt

Vaidilutės g. 69, Vilnius, tel. (8-5) 247 7543
A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas, tel. (8-37) 34 00 94
el. paštas: info@reabilitacija.lt,  www.reabilitacija.lt

A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas, tel.: (8-37) 75 62 07, 
Mokymo bazės: Vaidoto g. 89, Kaunas, Miško g. 16 – 18, Kaunas

Prof. reab. sk.: (8-37) 20 96 43, mob. +370 616 89 190
el. paštas: info@viltiesziedas.lt, www.viltiesziedas.lt

Profesinio mokymo programos:
•  Bitininkystės darbuotojo;
• Gėlių komponuotojo;
• Interjero tvarkytojo;
• Medienos apdirbėjo;
• Socialinių paslaugų teikėjo;
• Tekstilės rankdarbių gamintojo;
• Želdynų prižiūrėtojo.

Populiariausios profesinio mokymo programos:
• Apskaitininko;
• Kasininko pardavėjo;
• Medienos apdirbimo staklininko;
• Meno dirbinių iš odos gamintojo;
• Pagalbinio virtuvės darbuotojo;

Populiariausios profesinio mokymo programos:
• Apskaitininko-buhalterio;
• Biuro administratoriaus;
•  Dailiųjų medžio dirbinių 

gamintojo;
•  Individualių drabužių  

siuvėjo-sukirpėjo;
• Internetinio puslapio kūrėjo;
• Juvelyro;
• Kompiuterio techniko;

•  Meninių odos dirbinių 
gamintojo;

• Priimamojo darbuotojo;
• Reklamos maketuotojo;
• Siuvėjo; 
•  Socialinio darbuotojo padėjėjo; 
• Staliaus;
•  Tinklo administratoriaus;
•  Verslo organizatoriaus ir kt.

Populiariausios profesinio mokymo programos Vilniuje:
• Apskaitininko;         
•  Dekoratyvinės  

kosmetikos;  
• Duonos gaminių kepėjo;
• Kasininko pardavėjo;  
•  Kompiuterio vartojimo 

pagrindų;
• Konditerio;

• Manikiūrininko;
•  Pagalbinio virtuvės 

darbuotojo;  
• Pynėjo iš vytelių;
•  Prekybinės salės  

darbuotojo;
• Sandėlininko;
• Siuvėjo;

Druskininkų filiale:
• Draudimo konsultanto;
• Kelionių vadovo;
• Medžio dirbinių drožėjo;

• Pardavėjo;
• Santechniko;
• Siuvėjo ir kt.

Žirmūnų g. 143, Aguonų g. 4, Vilnius,  tel. (8-5) 276 09 47, mob. +370 620 49 090
Vilniaus al. 30, Druskininkai, tel. (8-313) 51 091

el. paštas: reabilitacija@vzdrmc.lt,  
www. vzdrmc.lt

Populiariausios profesinio mokymo programos:
•  Apskaitininko; 
• Dailiųjų rankdarbių;
• Dekupažo;
• Elektroninio verslo; 
• Floristo – gėlių pardavėjo;

Daugiau informacijos apie profesinę reabilitaciją:
Lietuvos darbo birža www.ldb.lt
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba www.ndnt.lt

Parengta įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 
įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano priemonę ,,1.4. Profesinės reabilitacijos neįgaliesiems 
metodinės bazės plėtra“.

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ 
DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS 
IR DARBO MINISTERIJOS

• Pardavėjo; 
• Plataus profilio kirpėjo;
• Prekybinės salės darbuotojo;
• Siuvėjo;
• Virėjo ir kt.

• Slaugytojo padėjėjo;  
• Teksto maketuotojo;
• Verslo organizatoriaus;
•  Viešbučio administra-

toriaus;   
• Viešbučio kambarinės;  
• Virėjo ir kt.

ŽINIOS YRA TURTAS, KURIS BUS  
SU TAVIMI, KAD IR KUR TU EITUM

• Fotografo; 
• Keramikos dirbinių lipdytojo;
• Odontologo pagalbininko;
• Slaugytojo padėjėjo; 
•  Socialinio darbuotojo padėjėjo ir kt.

PROFESINĖS  
REABILITACIJOS  

PASLAUGOS 
NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS, 

SIEKIANTIEMS ĮGYTI KVALIFIKACIJĄ, 

SUSTIPRĖTI FIZIŠKAI IR EMOCIŠKAI  

BEI ĮSIDARBINTI



VšĮ KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR 
REABILITACIJOS CENTRAS

Negalią turintys asmenys, dalyvaujantys profesinėje reabilitaci-
joje gali išsirinkti pageidaujamą profesinio mokymo programą net iš 
54 programų!

Patalpos, gyvenamieji kambariai, mokymo priemonės pritaikyti 
akliesiems ir silpnaregiams bei judėjimo negalią turintiems asme-
nims. 

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę, jutimo, sutri-
kusio intelekto, psichikos negalią (darbingumo lygis 0–45 proc.).

VŠĮ PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖ

Prie Baltijos jūros, kopų pašonėje įsikūrusi įstaiga kviečia asme-
nis su fizine negalia įgyti naujos profesijos ar persikvalifikuoti bei 
sustiprinti sveikatą, kad galėtų realizuoti save darbinėje-profesinėje 
veikloje.  

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę negalią (dar-
bingumo lygis 0–45 proc.).

VŠĮ PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

Moderni profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti 
aukšta paslaugų teikimo kokybe. Mokymo centre teikiamos profesi-
nio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės 
reabilitacijos paslaugos, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės  ir 
darbo rinkos poreikius.

2013 m. įstaigai suteiktas kokybės vadybos sertifikatas, patvirti-
nantis vadybos sistemos atitiktį ISO 9001.

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę ir psichikos 
negalią (darbingumo lygis 0–45 proc.).

VŠĮ „PROFESIJŲ SPEKTRAS“

Suaugusiųjų mokymo centras, kuris gali pakeisti Jūsų dabartį! 
Centras turi profesionalius pedagogus, gerą praktinio mokymo 

bazę, teikia kokybiškas mokymo paslaugas. 
Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę, jutimo, psichi-

kos, sutrikusio intelekto negalią (darbingumo lygis 0–45 proc.).

BĮ RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO 
MOKYMO CENTRAS

Mokymo centras, vykdantis profesinį mokymą turi 22 metų darbo 
patirtį su negalią turinčiais asmenimis ir 10 metų darbo patirtį su profesi-
nės reabilitacijos programos dalyviais. 

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę, jutimo, sutriku-
sio intelekto, psichikos negalią (darbingumo lygį 30–45 proc.).

VŠĮ „RASTIS“

Įstaiga turi 15 metų patirtį, padedant žmonėms turintiems psi-
chikos sutrikimų grįžti į bendruomenę bei išsilaikyti joje, gerinant 
gyvenimo kokybę. Viena iš teikiamų paslaugų yra profesinė reabi-
litacija.

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems psichikos negalią 
(darbingumo lygis 0–45 proc.).

VŠĮ ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

Mokymo centro specialistai tiki, kad negalia ne kliūtis keisti gyvenimo 
kelią. Centras siūlo kokybiškas ir poreikius atitinkančias paslaugas, drau-
gišką aplinką, nuoširdų bendradarbiavimą, pagalbą tobulinant esamus ir 
įgyjant naujus įgūdžius, reikalingus darbo rinkoje. 

Jūsų noras ir motyvacija padės žengti platų žingsnį į novatorišką pa-
saulį kartu su Šiaulių darbo rinkos mokymo centru!

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems fizinę, jutimo, sutrikusio 
intelekto ar psichikos negalią (darbingumo lygis 0–45 proc.). Ateikite! Iš-
mokite! Sugrįžkite į darbo rinką!

Lelijų g. 5, Klaipėda, tel. (8-46) 34 31 36, mob. +370 655 94 734
el. paštas: info@klaipedospmrc.lt;  

www.klaipedospmrc.lt

Populiariausios profesinio mokymo programos:
• Administracijos darbuotojo;
• Apskaitininko;
• Dekoratyvinės kosmetikos;
• Floristo gėlių pardavėjo;
• Įmonės darbo organizatoriaus;
• Kasininko pardavėjo;
• Kompiuterio operatoriaus;
• Krautuvo vairuotojo;
• Manikiūrininko;

Vytauto g. 153, Palanga, tel. (8-460) 41 364
el. paštas: info@prl.lt;  

www.prl.lt

Profesinio mokymo programos:
• Apskaitininko;
• Avalynės taisytojo;
• Biuro administratoriaus;
• Dekoratyviosios kosmetikos;
•  Individualių drabužių  

siuvėjo-sukirpėjo;
• Juvelyro;

• Manikiūrininko;
• Medžio dizaino pagrindų;
• Plataus profilio kirpėjo;
•  Registratūros/priimamojo 

darbuotojo;
•  Smulkaus verslo  

administratoriaus.

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys, tel. (8-45) 43 94 75, mob. +370 640 33 660
el. paštas: info@paneveziodrmc.lt;  

www.paneveziodrmc.lt

Populiariausios profesinio mokymo programos:
•  Administracijos darbuotojo; 
•  B, C, D ir kt. kategorijų vairuotojų;
• Barmeno;
•  Floristo – gėlių pardavėjo;
• Kasininko pardavėjo;
• Konditerio;

Populiariausios profesinio mokymo programos:
• Apdailininko;
• Apskaitininko;
• Barmeno;
• Dažytojo;
• Draudimo agento;
• Floristo;
• Kambarinės;
• Kirpėjo;
• Konditerio;
• Padavėjo;
• Pardavėjo;

• Plytelių klojėjo;
• Santechniko;
• Siuvėjo;
• Slaugytojo padėjėjo;
• SPA specialisto-masažuotojo;
• Staliaus;
• Verslo organizatoriaus;
• Viešbučio administratoriaus;
• Virėjo; 
• Visažisto-manikiūrininko  
ir kt. 

Sveikatos g. 3, Druskininkai, tel. (8-313) 60 369, el. paštas: spektras@goda.lt
Rasos g. 6, Marijampolė, tel. (8-343) 51 961, 

el. paštas: spektras-filialas@zebra.lt,  
www.goda.lt/spektras

 
Profesinio mokymo programos:
•  Apdailininko;
•  Autotransporto priemonių  

remonto šaltkalvio;
• Dailiųjų medžio dirbinių drožėjo;
• Floristo padėjėjo;
•  Individualių lengvų drabužių  

siuvėjo-sukirpėjo;
•  Meno dirbinių iš metalo  

gamintojo;

•  Metalų suvirintojo bei  
pjaustytojo elektra  
ir dujomis;

• Plytelių klojėjo;
• Siuvėjo;
• Staliaus;
• Tinkuotojo;
• Viešbučio kambarinės;
• Virėjo.

Gedimino g. 81, Radviliškis, tel. (8-422) 53 957, mob. +370 655 01 630
el. paštas: info@rtvmc.lt,  

www.rtvmc.lt

Vasaros g. 5, korpusas 7, Vilnius, tel. (8-5) 271 5764
el. paštas: prc@rastis.lt,  

www.rastis.lt

Populiariausios profesinio mokymo programos:
• Keramikos dirbinių lipdytojo;
• Kompiuterio vartojimo pagrindų;
• Lygintojo;
• Plytelių klojėjo;
• Prekybos sandėlio pagalbinio darbuotojo;
• Siuvėjo;
• Valytojo;
• Virėjo;
• Virėjo padėjėjo ir kt.

Dvaro g. 144A, Šiauliai, tel. (8-41) 52 47 31
Algirdo g. 42D, Mažeikiai, tel. (8-443) 21 365

el. paštas: siauliai@mokymocentras.lt; mazeikiai@mokymocentras.lt
www.mokymocentras.lt

Populiariausios profesinio mokymo programos:
• Apskaitininko;
•   Autotransporto priemonių  

elektros įrenginių taisytojo;
•  B, C, CE, D kategorijų transporto  

priemonių vairuotojo;
• Floristo – gėlių pardavėjo;
•  Kasininko pardavėjo/prekybinės  

salės darbuotojo;
• Krautuvų vairuotojo;

•  Manikiūrininko, 
dekoratyvinės kosmetikos;

• Masažuotojo; 
•  Meno dirbinių iš odos 

gamintojo;
• Santechniko;
• Siuvėjo operatoriaus
• Slaugytojo padėjėjo
• Virėjo, konditerio ir kt.

• Masažuotojo;
•  Pagalbinio virtuvės  

darbuotojo;
• Pynėjo iš vytelių;
• Plataus profilio kirpėjo;
• Santechniko;
•  Socialinio darbuotojo padėjėjo;
• Suvirintojo; 
• Verslo organizatoriaus ir kt.

MOKYKIS, TOBULĖK, DIRBK!

• Krautuvų vairuotojo;
• Manikiūrininko;
• Plataus profilio kirpėjo;
• Siuvėjo;
• Valytojo;
• Virėjo ir kt.


